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 ةراطخأ حولت , ديلَجلا لابجك
 أل لج د لاو 5

 َوُهَو ١ حر
 اولَمَح امو ُهياحْضَأو حن الإ هني ْجْنَي ْمَلو َلْسَتلو ثْرَحلا كلهأو ضْرَألا

 9 نا اذه و 5 يرسل سلما ودم را

 َةّدِع يف ةاروّتلا ينو َةَروُس 0 0 1
 ٍشياجلج َهَمَحْلَم



 للا نم ٌدْمَح رهو رُلحَملا نافوُطلاب ُفَرُْي ام. نافوُطلا عاونأ نيو
 را ا ولف ها يدا 00 رعلا

 نادلبلا بلغأ يف حقارتيو . ايالّمّهلا جوفس يف مس هم 0 ل ا

 .مسا4١و

 منظم ف ملأ زا و رطقلا نب سس 94 طرق كش قر

 . ةلباقملا ةّروصلا يف امك - فارجتإلا



 فافَج ىَرْعُبَو . فاح 0

 وشوك ء ءام ٍَريَطُق لك لَمْ ثْيَح ريطتلا وجل يف لا 7

 0 وع تامل فالا يس اذكحي . 0 ةجراخ ف ضو 6

 قرذألاو ٍرَضْخَألاو ٍرَفْضَألاو يِلاقْْربلاو ٍرَمْحَألا - نطل ناولأ ىلإ ِءْرّضلا

 .حرق سؤ لكس ىلع اهارتق - 'يجسشتبلاو 'يليثلو
 ٍرادْقِب قفألا َنوُد اهُرَكْرَم ِةَرئاد نِم ْرْج عقاولا يف حّرقلا سْوَق

 بو يماسألا نم ُفَحأ امهيناث ناس رهظَي اًنايحَأو . هع سْمّشلا ,عافتا
0 

39 

 أ ٍرلْعَول اَرْمَر ََى سوق

 ناسْإلا اك انتالماَ ناريتْسَيو

 م ال ّنآلا نأ لو مَن
 ب الاز ام ُهَتعْوَرو ُهَلاَمَج نإ اًيروُطسُأ

 .يفلاخُم موُهْقَمب ْرَلو لوألا



 3 8 عمد م2

 ْباِبّصلاو ُدَرَبلاو ْحَْلا
 القني رطل نأ (/ ةحفصو قياس ان

 . مويغلا أ بلا لوي اوفو ارق يف قالا

 8 5 اهلكح نع ةباحتلا يف ةعفترملا ءاوهلا تاراثت رجحت تنحب هَ

 ةَرارَحلا تاجر ىلع جلت أ اًرطَم ناك اذإ اًميف لوطُيلا ةَميبَط قوي
 ةَرارَحلا تاجَرَد ىلَع كِلذكو « هب

 دكحللا زطقل نود تارتلا هر تنك اذإف .رضنألا نو اه

 ٍضْرَألا ىلإ 0 يف يهو َجْتلا تال '

 اش تاعافترا ىلإ ةعمجتملا هتاماكر َِّإ يك

 ورذه لْثِم اهُددَهَت ينل لَودلا قف ا

 ا انثا

 . ةراهملا 0 راطخأ نم ة ا قرطلاو كسلا قطان

 وي

 ٍربْلُصلا ٍديلَجلا َّنِم يلوا ىلَع
 ندا لكلاب فاشل

 20 جلا سْكَع ىلع َُربلَ

 ءاوهلا "تاراّبث ُلِمْحَت ذِإ 0

 ةج ىح ٍرَطَملا تارَطَق ٌةَدِعاّصلا
00 

 يفو .اهلؤَح ءالل نم ديم دّمَجَتيو

 ياش قرت مك اهو ءانثأ يف درب

 هزأ :ح يف ةقعل قلم ١ تال وجدتي شارع

 طقس اهَلمَح ٌةَدِعاَّصلا ْحايّرلا اهم

 .ةّريك رحاح رضزألا لع

 اذن



 ىّقنَي . مويغلا فالخب ٠ ُهّنِكل فئاكتم ءام ٌراخ
 ىلَع وأ ضْرألا ع طع

 0 لإ ظن بلا

 اكتلاب 'راخْبلا نم ءاوهلا ُلوُمْحَم

 نر رول حيّرلا ة ةَنِك اسلا

 م هل ياللا + 2اوهلا ُهَعَم دربي

 0 ءاوّهلا يف اًقلاع تارْبطُفلا َنِم ٌريثكلا ُكَظَيو

 5 ا ُبابضلا نا

 رلا هاوهلا ّرْمَي اًنيح هّسْفَت «يشلا ثدْحَيو

 ومو ,« ليقلا اذه نم َرْه *يلحاسلا باشا . اًرحَي وأ اًضْرَأ - قدرا

 ا رسل ةكامس روع ل ا حلا

 ىقبي الا اذه َّنَِف ٍنِخاَّسلا ءاوهلا َنِم ب ُلَْثَأ ةرابلا ءاوهلا نإ يح
 0-1 ع
 |و ةّيدوالا يف لّوْطأ

 .ندملا يف ةئحذألا ص تال طلتخا اذإو

 نّدنل يف اودل 0 1 ةلئمو - ّيباحتلا : تابضلا وأ ناخضلاب

 ا اناس ين د لادا كلر يذلا

 لاو ّجْلَدلا نأ رك دو

 « اهلكايه قِرتحَي دق ُدَرَبلاو ٠ كا اعلا لكلا ْممَحَع
 اا 2 هلا ايلا تايملاو

 نابايلا - ويكرط يف ٌناحص



 ٌريصاعألاو "صاع

 ةَفِصاَع غ5000 ىلع ُديِرَي ام ملاعلا َلْوَح ُةّيوَجلا دِصارملا َلَجَسُت
 ٍةقاَطلا ضئاف قالطإ يف ةَميَطلا لبس يه فِصاوَملا نأ ودّي . يوي

 ألا رطيحُملا يف اًراصغإ َرَشَع يتلا ىلوَح لوي ماع ّلُك يفد
 ينْمَي اذهو ٠ (دارغتنَس) ةّيويِم 0 "ْنَع ايف ةَرارَحلا تاجّرَد لق ال قطان

 اَمّلُق ضْألا َنِم ةدرابلا "قِطانَملا نأ

 ةَيركْرَم ةلثك اَمُهلَوَأ «راصغإلا نيوكت
 نع را راو لب
 ُحايّرلا 0 كار نِخاّسلا ءاوهلا عا

 ىَوتْسُم ىلَع يّوَجلا رزكرملا 5
 ُنارَوَد بُبَسُيو « يِطْغّضلا ٍضْمَحْنُملا اذه ىلإ ْحابّرلا ْمهدْنَ رْخَبلا حْطَس

 .راصغإلا ُروُدْرُد دلو رب فورا وفا 0 ع

 ٍضيِفَحلا رطْغضلا قاطن ىلإ عفن

 تاعْرُس ىلإ ( عيرّسلا ينوزلحلا فافيلإلا ارتموليك م١9 و 74٠ نيب حو
 5 3 00 03 عا 7

 يف ٍرامَدلا ٌرْشَن حايّرلا هذه ةعاطتسسا يفو . ٍةَعاَسلا يف
 , رتموليك

 دق ٍرْطقب راصغإلا نبع هالمت ةوده دوسي راصعالا ركرم فو 0 5 هع عوق َِ 5 2
 8 ا 2 ل 3 هم مرهم 8# 2 ه2 3

 حايّرلا ْبْحَص ُدوُعَي ناكملا راصْعإلا نْيَع َربْعَت نأ َدْعَبو .اًرتموليك ""
 2 ع 4 م2 1 5 -
 0 نا بلل كالا نب يعم
 .رامّدلاو بارَخلا نم

 0 َْي دق قاطن



 رمق دْوَص اك ١يزيد» 0

 ير راطما الاخ ريصاخألا ”قفاريو
 اًرتميلم 588 ساسكت بْرغ بونَج َقْوَف «سيلا» َراصْعِإلا قفا 2 ب يَ 21 از ّ 5

 ربل قِطانَم ىلإ

 ٍِدْغَر فِضاوَعو ماع ينف .

 نم ٌرثكأو ندنل ٍةئيِدَم

 ةيئاعلا دَملا _جاوْمأ "نَع ٌريصاعألا

 « ةعاّسلا يف اًرتموليك 8 براق عاب د
 ريالا َّحْطَس نا 2 ع

 م



 قبلا
 ُدْعَرلاو

 هل
 ثدحت

 ا ل وده لات الو

 ثمالاو ةّلِدَتْعُملا ,قطانملا يف ةيِدْغَرلا فِصاوعلا
1 

 ١ يف اهني "ثدْحَي ام ٍداصْرألا ءاَمَلَع رم

 ا

 ناك ىرخأو ٍةباحَس

 20 داتا داوم < دال ةباحّتلا لمعت



 دَّقَك) يئابركلا عيل قفار : 0
 4 3 يفِصاوَعلا َّنِم لئاهلا ِدّدَّعلا ' ىلإ رظنلابو

 ءاحلأ فلكم يف ثودُحلا ةلصاوتُملا
 ٌهليلَق اهْنِم ةكياقلا ةّيِرعَبلا تاباصإلا ّنِإف مّلاعلا

 ْبِرْصَم قو .(ووَيلا يف َنيرشعلا ىلوَح) اين
 ٌرْذَحَي اذ ءٌراجشألاو ينابّملا

 هر ل ا

 ْتَجَتن اف ةّرباغلا روصغعلا يف ضْرألا وج تازاغل 1١ 1 0

 عيمَج بيكرت يف ةييباسألا

 مولا فرغت نخنو -
 ءانْثَأ يف قبلا ةَرارَشَف .

 ِرطَملا ءام يف "بوُذَت ورذهو - تارا دلت

 .اهتابتل بضخ َنيِعَم ضْألا ىلإ طقس



 رابع ةفصاع ةّيرابخلا فصاوعلاو ينام ٌراصْعإلا

00 
 قر  مئاشا) يبدل ٌراصْعالا ٌر 2 امدْنِع 0 راصغإلا كالحي

 مم.

 ةحبت هل ر اغلا تا 00 د

 .اهبْرَد يف ُهفداصُت امو ِلْمَرلا | اردو ٌرابعلا

 غلو - رجاعزإلا َنِم رم ريثكلا ١ 8 ةّئجافُم ة ٍةَروُصِب فِصاوَعلا

 «سيلْبإ ةَماَوُذ١ مُهضْحَب

7 



 باو تاطيحُملا

 خد لع ترعب ا

 جوع زو ضال يأ نورك لق تنك ضل نأ ُءاّمّلُعلا ُدَقَتعَيو

 طبي 0 ةيزاغلا 1 رمد 3 . ةبهتلملا ةَمّوَدُملا را

 مرا فورتملا اهلكش دحر لصتو هنئاكيو

 رْمَع الو ضل 8

 راخُب نم 0 َصرألا ل "تناك ٍديدعلا ٌرّمُحلا َةَرق ينو

 دب ردع ٍضْرَألا ٍحطَس ىلع طفت ةيوُطو أ ٍتارَطَق هيأ 'تناكو .ءالأ

 رجلا ىلإ ُدوُعَتو

 داطْسألا تأَدَب يناكلا دَحلا ىلإ رضرألا 01
 ةعيماّشلا ٍضألا فيواجُت ١ "تكتف. نيسلا تانم ىدم لع اراهن البل لطْمَت
 يراقب ام ضْرألا حطَس ْنِم يطَمُ يلا تاطيحُملاو ٌراحبلا ةركم حسفلا

 ةيفالا بكؤكلا

 راهثألا َبيِبَص ّنِكل ءوالَب يذ داب ةَحوُُملا 1ك

 داز « حالم ني يدي امو َنِداعَم نم ُهُفِرْجَيام 0 اهيف

 لاي الو اهِتَحوُلُم نم

 - ٍرَْبلا حطَس ىوَتسُم ىإ بسلا رن راحل فلا ا

0 
 0 َحْلَس ّنأل ىوتْسُملا اذه لذي َّمَصَألاب 3

 أل هجاوُملا لولا يف ادم ىسقأ لا لس. را ل بأ

 لياقلا رلوطلا طخ يف جلل ىنذألا بوُئلملا ُنوُكَي امني

 هقدا ا
 ايالم رايق روع
 . ةّماّودْلا وأ رود - 2 5 57

 ةقيقَذ 38و ةَعاس ١١ لك دَّم ُثْدْحَب
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 دئاترغ يف يدبلَج

 حتت طيحُملا وايب يف ةمئاع ارْرْج ُةَمْخَّضلا ُةيِديلَجلا يِفاّطلا ُلَكَشُو
 نسم نيم َرثكَأ ةغافترا ْْلَْي يِديلَج مكر يف ةاتش
 خا ليغ ١ ُهَتْحَت ٌرْيسلا تاصاّرْغلا مطب نحب هن دعنا

 ّيبطْقلا .طيحُملا يف َةّردكلا يلا ءابخألاب َةّيِرْحَبلا روُبطلا نييالَس
 .ُلاَمّشلا

 (ِدّنَجَجملا) ّيِبطُقلا , ٍطيِحُمْلِل ةّيذاحُّملا 0 ةَدورُب نِم مغلابو

 76٠ ّنَع اهيف ِرَطَملا كر
 عفو

 « ةكّرحلاو دولاب ا فيصل ر



 لفل

 0 ردات تاج "أ ا 00 0 لالخ ىَنَح ٍدمَجتلا نود

 ٍنابّوذ يف عافت

 م فو ا 7 0 نم امتنا لإ كل كك وأ ديلا

 ري



 الو . ةحالجلا ده مهاد َُح اذه يفو « حت ِرْ 220220

 ارتلجُنإ ْنِم ركل اهتلُخِر يف «كيناتيات» قةّرخابلا ةئراك سان 7

 كتل سلا 14 يف كيرا لإ

0309 22 

 ٍتايالولاب - اكسالأ يف لوُهْنِدْنِم ُةَجاّلَل ! قّرعلا

0 
 جلثلا لوحتي

 1 00 0م 0 ياَمّشلا ييلألا
 رك ةَّدِع

5 



 ا

 ةئيسحلا تاراثثلا ره نيقفشلا كودح بس نأ دقتيو

 جوملا تانحشلا نم ةّيواستم دادخأب ءابرهكلاب

 اب اَمّلقو ادعس لايمألا نيب تاي ٍةدِع ىلإ اًنابخأ ادي

 ُةّيلامَشلا ءاوضألا وأ



 ُتاججَاََّتلاو ٌلابجلا

 ةّيطاب تاكرح لغفب ( نيكاربلا ادَع) لابجلا َّنِم ٌريثكلا نّرَكَت قل

 لاثم ّيِه ايالّمَعلا ا وأ أ انت مق ضنألا هر اهم تسفر

 .َنينسلا ِنيبالَّم ٍتارَشَع دن عَقَترا ٍديدَش ّرَطَت ىلَع

 يداغاو يسأل ٍنْيَطِحُملا عاق يف رلابجلا َلِماَلَس نأ ركاب
 ًيِبلْطألا ٍطيحُملا عاق يف ولاجلا ةكيليف . رّسبايلا ىلع اهْنِم هورْملا

 8٠١ اهتدعاق عاسنا عل م رتموليك لح 2 5
 لإ ءروزآلا ررُجَك ءرطيحُملا يف كلامو انه ٌةَِئاَتحلا ُررُجلا امو . رثيولبك
 قيلاعلا اهيَّمِق ُضْعَب

 مع
 ريدجو



 عاسألا يارا
 :الامَش نيطملف يف

 انايزأ ةيوُحضم . ةيرْخَص ةراهْض تبر يطب ةلَمعلا وه لالخو
 ال ةّلمْلَسلا هذه يف نايذولا ضم ؛ عدّل بأي ؛ "يناكرُب رطاشتب

 ٍةريَحل ىَتح ًبوُنَج ةّيِقي رف

 م.م ىلاوح

 ةاوتلش ّضَِحْنَب يذل كلا اهرواجُيو ٠ ِرْحَبلا عطس نع را
 00 ا ,رْيَبلا عطس "نع ارتي 04 ىلا

 اكل

 ٍدَقق . ةّيلاَمَشلا 3 يف نُسْدَه 200 0 0 اًبوروأ ٍلاَمَش
 ىلاوَح هُكْمْس ّمَلَب يِديلَ ءاطغب نامألا رباغ يف 'قِطانَملا هذه ْتَسَتْكا

 ٍتاضَقَحْنُملاب ٌنوُيجولوُيملا همَسُي ام ىلع اًدهاش ُلَظَت اهّنكل - ات الو
 . ةيدادترإلا



 ليزارتلا يف نوزامألا ُرْهَن
 طق مدني انبح ه

00 

 و 3

 دكدل

 يسالا تاّياغلا ةداع رلاغذألاب ين

 ريل ١ "6 ىلإ اره لدعم رارمتساب ةاطخألا لِطْمَتَو ٠ فانجلا

 يوم ١8 ةَرارَحلا َةَجَرَد ُلَّدَعُم) ئِفّدلا ٍبْطَرلا خانُملا اذه يفو

 انا

 نكي ام ىلع ربما ءاملا همك ُديرَت راحل ةقاخلا ىَراحّصلا ينف
 ىَراَحَّصلا هذه لْثِم يف ٍرفاسب ُلبسلا ِتعَطَقْلا لِ - رطَملاب هضيوعَت

 . نامزألا ٍرياغ يف ةَبْصِخ تك

 اهَْلَ َريْع يلا تاودألاو يكل م موسُرلاو هدم
 َنيِنَسلا فالا ديم تناك هنأ ىلإ ريشُت ىّرْبكلا

 2 و 3 0 7 2-1 0-5205 أد

 دحت يتلا مويغلا مادعنإل الّيل ىَراحَّصلا يف ةَرارَحلا ةَجَرَو ضفخنتو

 : . عاعشإلاب ةَرارحلا ثاعتلا نم



 كد كعمل 7” ركل ناروتو

 هياروك ءانْلأ ريثز يف وغنغارين ُناكْرُب

 وتلا ٍدَحَأ رودُقَم يف َسْيَلَف اهتاودأو ةَئيِدَحلا ةّيجولونكتلا نم مغزلابو 2 ا ل ا ا ل .اًبغيو ةَراثإ ةعيبَطلا دهاشم عَوْرَأ دَحَأ ره ٍرئاتلا ناكرثلا َرظْن

 .َرَخآ ٍروهظ ْوَأ ناكرُب ٍنارَوَت ٍدِعْوَمِب

 نا ف يت شادخأ لمني

 لإ مح لاا 0

 ةَراهُص يقي امم

 اًمَدْنِع 0 يِهو - ةباللا مما

 رطاشْتلا مئاد نيكاربلا

 مظْعَأ ءوال انوث ناكر وللا اذه: ني مك ارقلاو يا يي للا كَ
 نم ارم 440٠ اهبّلصتو ةَباَللا مُكارَتب هعافِتْرا َمَلَب يذلا ماعلا نيكارَب

 .ٍرْخَبلا عاق يف ٍهَتَدعاق

01 
 حا ناروت للي ٠ ةرححملا ةدادسلا

5 



 اهئطنم مَّقَو « ميلا مّكلاعلا يف رطشت ناكرب ٠١ ىلاوَح َكِلانْه

 ُةليْلِم قاطّنلا اذه جراخ ٌدَجوُيو .يداهلا رطبحُملا َلْوَح هِراَلا قْوَط»

 ادئكشيا ىَّتَح «اهنكاد ناتئمرت» ْنِم يِسَلطَألا طبحُملا لوُط ىلَع ٌنيكارَ

 رطْسوتملا ٍرخَبلا ضْوَح يف َنيكارَب ةَعومْجَم كلامو .روُآلا ٍرْْجِب اًرورُم

 . يلوبمورتسو انثإو فوزيف مضت

 نيكاربلا تاقاطن
 رد تح قا

 يف 'ياكرلا يَا ميرا ل بنار نش 5 علاق ع

 جزم جيلا اذ ثتخأ دقو يولع م. د اطول
1 

 رق لا ا سستم

 في

 م معع2
 رب ٌدُج ٌرهطَ انايْحَأو

 كانأ» نولهألا نا 5 ةريزج هيف ذاك يذلا ناكملا يف 0

 املا كمّسلا وُداَّيَص دّهاش 1478 ماعلا ينو .اووتاك ارك ةلْفِط يأ «اووتاكارك

 ف ةباحتس َرْبَع ءاطْبي َرَرَب ام َناعرسو ادْنلسُبآ ئطاوش "بر
 ةريرجلا ذادتما عَلَب نيعوبسأ لالخنو . ةيناكْري ةريزجل ٌدوسأ ”طورْخَم ٍراخُبلا

 ةريزخللا تيم دقو « اًرثم 17+ وح اهعافتراو نيرْئوُلبك وح
 ١ يِسروُس ١ ؟يروطسأ جرام مسلي 0

 . ةيكيرمألا ةدحّتملا تايالولاب غ

 . ةباللا َلَدَب ٌراحلا ءاملاو ٌراخُبلا ُهنِم

 امأ يف تاراَرفلا ْدَجونو فاكرب رطاشتب ةذاع طبرتو ماعلا نم

 . ةّيضرَألا ةَرشقلا يف ٍقوُقشو
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 ةّيدَملا جاوْمألاو كِزالَزلا

 ةسبابلا نإ اهُرَهْشَأ لوقت لزالّرلا ثوُدُح ٠ ٍبابْسَأ َلْوَح "تاّيِرظَن كلان

 4 ىلإ 9 ني اه ْشَض ّيرْخَص حئافَ ىلع كت تاطبحلا اق

 ركل 1 0 حِئافَّصلا وهو ٍرْخَص ىلع ةّيفاط ايوب

 0 اًناحأ ٌمَداصَنَ يِهو

 . (كِزالَزلا 1 يمل ٍتاّرَهلا

 عي ألا ا تاقاطن ٍةَّدِع 0 ا

 َكِلانْمو . يداطلا طيحلا ْرَطُي داي َرُمو ٠ تاقاطتلا هذه 00 نيكارتلا
 ضييألا ٍرْجَبلا ءاذجب اينابئسإ نم اًكرَس دمي يذلا هيبلألا "قاطَتلا اًضْيأ 5-04 16 5 0 525 2 0 ١

 ٍةَرْشِق نم ٌةيِرْحَص ٌحِئافَص
 تاّراقلا ٌلِمْحَت ضْألا

 رارقتتما مدع لماوع نم اًضيأ رمَقل ع 2 2 < 2
 ِر كا ملا ثادخإ يف ِهِرْوَد ىلإ ةقاضإلاب

 يف ةّلعافلا ىوُقلا ىّم

 ٍراسكنإلا طعن ىلإ
 هللا يف

 3 ا ا 0

5 
 بل ناسنإلا هفرَع يوَون ٍراجفْلا ركض

 مرد 8
 0 0 .دحا وب رعشُي

 يرارخلا لْمَحلا تارا
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 طيحُحلا قاَمْعَأ يف يشوُلألا دودخألا لا َرَم َنيح 1143 ماعلا نق
 ىلإ اًرئيوليك "61 َةَقاَنَم ةجتاثلا يمانوُسَتلا تّقلَطْلا يِلاَمّشلا يداحلا
 َكقَألا ةايملا تَبراق ْنِإ امو . ةغاّسلا يف اًرِموليك 798 اهُلَدَعُم دع اواه

 ناك وليه َةَئيِدَم أتّبَرَض نيو .'ْتّلَعو ْتَحَمَش ىَّتَح ياواه رج َلْوَح اَْمُع

 كلذ نم َرْكأو ًالييق 7٠م 'تناكف رئاسَحلا مَآ .اًرثم 14 اهتهْبَج ٌعافَتْرا

 الود تريلم ىَلاوحب اًرامدو ٠ حرج

 نزالزلا ُهْيلدْحَأ ٌرامَد

 (قوف) الاميتاوغ يف

 .(نيهما ىلإ) ايلاطيإ فو



 رْمّشلا َلْوَح اهرادم يف ' ض

 ماطور ١-11



 نا ل لا

 ٍةَبْلَص ةّدام نِم فْلأتَت طقق ٍبْنذُملا ةاوت نأ دقي
1 2 7 2 
 . رظوُحْلَم ٍرثأ َنوُذ 111١ ماع يلاه ٍبْنَدُم لبد َرْبَع ُضْرَألا

 ندب بروق ددَحو ١6 ماع ياه دْنوُمْدإ ُهَدَصَر ُبّنَدُملا اذهو

 ياك هيدر ان . هيلا ين ءرالمم نس ٍروهلعلا لإ

 ل ك1 1 ك1 8811 1ص

 ينك فرك زج فرنك
 3 ع م
 فوسخلاو فوسكلا

 ٌلِظ يف ّرَمَقلا رم اذإف - ٍسْمّشلا نم اًمُهَروُن ناَدِمَتْسَيُرَمَقلاو ؛ "را

 3 دش جحر لظ ىف | ترم اذإو « ”فوسح ثدَح ٍضْرَأل

 ًَُض اجا اناا ند "ثدحو هنَع
 لا اذإ الج ىتسيو « ماي دنلا

 1 اًنايْحأ 000 0 هلا وا لق ل لع ضل

 تاق ٠ يف دهاشيو را 00 ْتدْحَبِف 0 أ
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 ا ا كاش

 ٌريِصاعألاو ْفِصاوَعلا

 (يِعنِقلا ٌراصْعإلا) وُدانْروَتلا

 ُدْعَرلاو قبلا

 ها



 ىّرخأ ةّيعيبَط رهاوظو نيكاربلا -

 اًنناولأ لوانتَت اًباتك "0. نمرثكلا نآلا ةّملاظملا
 0 سل تا امك 2

 توريجب -حلّصلا ضار ةَحاس - نانشبل ةباككم

 5عراو5ذ 651 ةءقطأع


